
Van de bestuurstafel 
Terugblik 2014
Nu ik bezig ben met een terugblik over het jaar 2014 is het buiten niet 
aantrekkelijk om  in de speeltuin te spelen met mijn kleinkinderen. 

Onze jaarvergadering hebben we dit jaar gehouden op 16 april in Bovensmilde in 
het gebouw van Molo-Oekoe. Ik wil de vrijwilligers van de Molukse wijk namens 
de aanwezige leden nogmaals bedanken voor de gastvrijheid. 
De jaarvergadering verliep op de gebruikelijke wijze, zeer gemoedelijk. We hebben 
afscheid genomen van Kees Stolp als penningmeester. Inmiddels heeft Aaltinus 
Horsting deze functie overgenomen en hebben we een nieuw bestuurslid; Diana 
Speelman uit Westerbork.
We hebben twee keer overleg met de gemeente gehad. Afscheid genomen van 
wethouder  Jannes Pit in het voorjaarsoverleg. En in november hebben we kennis 
mogen maken met wethouder Gerard Lohuis tijdens het najaarsoverleg. Zoals 
eerder geïnformeerd heeft u over 2014 een hogere basisvergoeding mogen 
ontvangen.
Begin van het jaar heeft het Lifestyle team van het OBOMD (Openbaar 
Basisonderwijs Midden-Drenthe) ons geïnformeerd over het initiatief voor een 
beweegcourt op elk schoolplein. 
De gemeente heeft samen met Speeltuinoverleg een nieuw uitvoeringsplan voor 
2015-2016 opgesteld. Een positief punt is dat de gemeente Speeltuinoverleg voor 
het reguliere krediet niet gekort heeft voor 2015. Een negatief punt is dat er geen 
extra gelden beschikbaar zijn voor projecten zoals dat in voorgaande jaren wel 
steeds was.
De buitenruimtes bij scholen, waaronder de nieuwe MFA’s zijn ook bedoeld om 
de kinderen  na schooltijd te laten spelen.
De leden van het Team Spelen hebben dit jaar weer veel werk verzet. Daarmee is 
de werkwijze in onze gemeente uniek, iets waar we met zijn allen trots op mogen 
zijn. 

Henk Wolbers, voorzitter

Bestuur op Stap
In Witteveen werden we ontvangen in MFA De Tille, een combinatie van dorpshuis, 
voormalige school en sportzaal. Aangezien de functie van het schoolplein is 
vervallen, hebben de bewoners plannen gemaakt dit om te vormen tot een 
dorpsplein, waar jong en oud elkaar kan ontmoeten. Henk van Hoof heeft ons 
verteld, hoe de plannen vorm hebben gekregen. Het resultaat is een ambitieus 
plan, waarvoor de financiering de komende tijd moet worden rondgemaakt.
Daarna heeft Roel Jan Scheper van Plaatselijk Belang ons uitgenodigd voor een 
bezoek aan de speeltuin aan de G.J. Schepersweg. Het is een mooie, afgescheiden 
plek en heeft een ruime opzet. Het is een relatief nieuw veld aan de  rand van 
de nieuwbouwbuurt. Er staat een gecombineerd speeltoestel, een wipwap, 
een dubbele schommel en een vogelnestschommel. Het veld heeft tevens een 
picknicktafel. Roel Jan is erg tevreden en heeft dan ook weinig contact met het 
Team Spelen van de gemeente. 

We bedanken beide vrijwilligers voor hun tijd en inzet.

Woord vooraf
Deze Nieuwsbrief bevat nieuws en 
foto’s van het afgelopen jaar. De 
redactie gaat ervan uit dat u deze 
nieuwsbrief met veel plezier leest en 
inspiratie geeft voor het volgende 
speelseizoen.

Wanneer u vragen en/of opmerkingen 
heeft raadpleeg dan onze website, of 
neem contact met ons op. Wij zijn er 
om u als vrijwilliger te ondersteunen!
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BRooTACKER , HooGHAlEN
Wat begon met de kinderenquête in 2009 is geworden tot 
een uitdagende leefomgeving voor jong en oud. Tijdens de 
enquête bleek dat de kinderen meer uitdaging zochten, de 
huidige speeltuin waren ze ontgroeid. 

In het beleidsplan van 2011 werd de volgende quote voor dit 
gebied opgenomen: “Er zou nog wat meer uitdaging moeten 
worden geboden aan de oudere kinderen en/of op sportief 
gebied.” 
Een projectgroep is gevormd tijdens een bewonersbijeenkomst. 
Ze zijn aan de slag gegaan met de wensen van de kinderen en 
de volwassenen. De laatste groep vroeg aandacht voor behoud 
van natuurwaarde en ontmoeting. 

De nieuwbouwwijk Brootacker grenst aan een bosje, welke al 
jaren door kinderen wordt ‘bewoond‘, het speelbos. Er is een 
mooi verhard pad en een brug gemaakt dat een betere toegang 
geeft tot dit gebied. Een natte plek bij dit gebied is uitgegraven 
tot ven, welke nu ook een mooie natuurlijke speelplek is 
geworden. Verder is een oud pad betrokken bij een wandelpad 
door het gehele gebied, waarvoor een tweetal bruggen door de 
bewoners zijn gemaakt. 

Er komt ook nog een sportief speelveld. Zodra de grasmat 
voldoende sterk is, worden hier de toestellen voor voetbal, 
volleybal en tafeltennis geplaatst. De kinderen spelen nu weer 
met veel plezier in hun eigen buurt.
Voor dit plan is gebruik gemaakt van fondsenwerving en met 
succes. Zo zijn er fi nanciele bijdrages toegekend door het 
Dorpenoverleg, de Rabobank, Woonservice, Jantje Beton, het 
VSB-fonds, Kern met Pit en MOEK. Slechts 20 % is bijgedragen 
door de gemeente Midden-Drenthe, een mooi burgerinitiatief.  

Speeltuinen in de schijnwerpers

oNDERHoUD oNDERGRoNDEN
Graag vragen we in deze Nieuwsbrief extra aandacht 
voor het onderhoud van de valondergronden. Zoals in de 
overeenkomst is opgenomen, hoort ook het onkruidvrij en 
loshouden van de valondergronden van boomschors en 
zand, tot de taken van de vrijwilligers. 

Onderstaande foto’s geven weer wat er bedoeld wordt. Links 
is een mooie losse en onkruidvrije ondergrond te zien. Rechts 
groeit de ondergrond vol met gras en onkruid. 

Als de ondergrond niet los is, verliest deze zijn valdempende 
functie. Wanneer er te weinig valdempend materiaal aanwezig 
is (zand of boomschors), kunt u dat aangeven bij Team Spelen. 
In overleg brengen zij dit, zodat u dit kunt aanbrengen en 
egaliseren.
Wanneer er veel onkruid en gras vrijkomt wat u niet in uw 
groene container kwijt kunt, wil de gemeente dit wel ophalen. 
Leg dit dan op een logische plek waar ze met een vrachtwagen 
of aanhanger bij kunnen.

Goed Fout

Wist u dat...
op 20 en 21 maart 2015 Nl Doet weer wordt georganiseerd door het oranjefonds. 
U daaraan mee kunt doen. En dat u een fi nanciele bijdrage kan aanvragen voor 
maximaal  € 400,-. En dat is een ideale mogelijkheid is uw speeltoestellen schoon te 
maken of bijvoorbeeld te schilderen.
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KoRHoENlAAN, BEilEN-WEST
In 2012 werd er een project gestart van Welzijn Midden-
Drenthe in samenwerking met platform Beilen-
West.  Wij zijn toen uitgenodigd voor zogenaamde 
“keukentafelgesprekken”,  om te praten over wat er leeft 
in de wijk. Zoals veiligheid, groenvoorziening, criminaliteit 
en speelvoorzieningen. 

Er bleek dat er voor jonge kinderen voldoende speelgelegenheid 
is, maar dat er voor de oudere jeugd niet zoveel te doen was. 
Het veldje bij de Korhoenlaan/Reigerlaan leende zich goed om 
hier een mooie invulling aan geven.

We hebben daarom een enquête  gehouden onder de jongeren 
in onze buurt, wat zij zelf graag zouden willen. Daarbij werd 
aangegeven survivaltoestellen en/of een pannakooi.
Met dit plan zijn we naar de gemeente gegaan om te kijken of 
dit ook te realiseren is. Ook hebben we de buurt ingelicht door 
middel van flyers. Tevens verscheidene avonden gepland om te 
praten met de buurt, want de één vindt het positief en de ander 
vindt het maar niets,  al die drukte voor de deur. Uiteindelijk is 
alles goed gekomen.

In augustus 2014 kregen we het sein “groen licht”. We hadden 
een behoorlijk bedrag te besteden, maar aangezien alles vrij 
duur is, werd er wel gevraagd naar de inzet van vrijwilligers voor 
bepaalde onderdelen. Het survivaltoestel is geplaatst door de 
gemeente en de pannakooi door Aken hekwerk Smilde. Met 
behulp van een paar vrijwilligers zijn we op de zaterdagen aan 
de slag gegaan om er een mooi geheel van te maken voor wat 
betreft het straatwerk.
Er moeten nog een paar dingen geregeld worden, zoals 
afvalbakken, een fietsenrek, een picknicktafel en een mooie 
haag die dient als afscheiding van de Korhoenlaan. Dan is het 
helemaal af.

Wanneer alles gereed is volgend jaar willen we er natuurlijk 
ook een leuke opening voor verzinnen, maar dat moet nog 
geregeld worden. Dan weet ook iedereen in Beilen dat er een 
leuk ‘tienerveldje’  in Beilen-West  is voor de jeugd.
Zo zie je maar weer dat je met een leuk idee  iets moois kunt 
maken van je directe woonomgeving, samen met vrijwilligers 
en hulp van Gemeente.

Met vriendelijke groet,
Richard otten en Theranta Hummel

Wist u dat...
Er dit jaar op 
woensdag 10 juni 
de Buitenspeeldag 
is gepland. 

Schrijft u deze 
alvast in uw 
agenda? 

EvEN vooRSTEllEN
Ik ben Diana Speelman en woon sinds 2006, met mijn man 
in Westerbork. Ik werk bij Stichting Veldwerk Nederland in 
Orvelte. Daar hebben we  een groepsaccommodatie, waar 
scholen werkweken houden en in de weekenden families en 
verenigingen een gezellige tijd hebben. In 2007 is onze zoon 
geboren, Maurice. Sinds die tijd gaan we vaak naar de speeltuin, 
vooral in onze eigen buurt. Tijdens de jaarvergadering van het 
Speeltuinoverleg Midden Drenthe werd gevraagd naar een 
nieuw bestuurslid en toen heb ik me beschikbaar gesteld. 
Met veel plezier en enthousiasme  wil ik me inzetten voor 
de speeltuinen, zodat onze kinderen daar veilig kunnen 
buitenspelen.
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Mail tweemaandelijkse controle
In de overeenkomst is afgesproken dat vrijwilligers elke twee 
maanden een controle doen in de speeltuin. Sinds deze 
zomer kunnen contactpersonen dit makkelijk doorgeven. De 
gemeente stuurt een mail. Door de mail te beantwoorden 
kunnen ze aangeven of er iets aan de hand is. Ook als de 
speeltuin in orde is willen we dat graag weten. Op deze manier 
houden we samen de speeltuinen goed en veilig. 

Schoolpleinen speelplek voor alle kinderen
Met de basisscholen is overeenstemming over het 
gebruik van de schoolpleinen na schooltijd. Dit zijn nu 
offi cieel openbare speelvoorzieningen, die na schooltijd 
gebruikt kunnen worden. De gemeente onderhoudt de 
speelvoorzieningen op deze pleinen. Het gaat om alle 
schoolpleinen van COG en OBOMD, dus alle reguliere 
christelijke en openbare basisscholen in Midden-Drenthe. 
Er komen bordjes bij de scholen om dit duidelijk te maken. 

Verder hopen we voor de zomer, samen met de scholen, 
op elk schoolplein een beweegcourt te realiseren. Dit is 
een hekwerk in een rechthoek van ongeveer 15x11 meter 
en 50 cm hoog. Hierin kan fl oorball (soort hockey met 
lichte bal) worden gespeeld, maar ook bijvoorbeeld 
pannavoetbal. Een mooie impuls voor de jeugd. 

JoGG
Jogg staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht. Gemeente 
Midden-Drenthe doet mee met JOGG, een aanpak om 
te werken aan de gezondheid van onze jeugd. Daarin 
spelen ook de speeltuinen een rol, immers, buiten spelen 
en bewegen is gezond! We wensen dat bewegen, buiten 
spelen, en gezond eten en drinken voor de jeugd de 
gewoonste zaak van de wereld wordt. Op 10 juni is de 
Buitenspeeldag, we hopen dat alle speeltuinen hier aan 
mee gaan doen en we willen deze dag extra aandacht 
besteden aan het JOGG. Leuke ideeën zijn welkom!

Werkzaamheden
In Beilen is aan de Reigerlaan-Korhoenlaan een tienerveld 
gerealiseerd. Bewoners hebben met zelfwerkzaamheid 
gezorgd voor inspraak, bestrating en nog veel meer. 
In Hijken is bij de nieuwe MFA een openbare 
speelvoorziening gerealiseerd.
Binnenkort worden in Nagtegael in Beilen extra nieuwe 
toestellen geplaatst, omdat hier heel veel kinderen 
wonen. Kinderen hebben inspraak gehad in de keuze van 
toestellen. 
Aan de Goorns in Wijster is  de speelplek helemaal 
gerenoveerd. Ook hier mede met inzet van de bewoners. 

In Hooghalen zijn er actieve bewoners, met mooie 
plannen. De plannen zijn werkelijkheid geworden en het 
resultaat mag er zijn. De  mooie natuurlijke speelplek aan 
Het Veentje-Buitenakker is een bezoekje waard. 
Eveneens een renovatie in Westerbork aan de Beukenlaan. 
Dit ligt in het binnenterrein tussen Beukenlaan, 
Berkenlaan, Lindenlaan en Eikenlaan. 
Verder zijn er door de hele gemeente kleinere 
werkzaamheden gedaan. En heeft elke speeltuin de 
afgelopen maanden de jaarlijkse grote inspectie gehad.

Contactgegevens Gemeente
Henk Suurd (06-1312 1070)
Gert Slomp (06-1312 1955)
Elma Busz (0593-539 438)
Mail: teamspelen@middendrenthe.nl 
 of gemeente@middendrenthe.nl

Nieuws van de gemeente


